Przeworsk, dnia i 3.05.2020 r.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWOITSKU
Rynek l, 37-200 Przeworsk
Znak sprawy : P 5K.453 - 1 2- 12120

Strona:

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o,
Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk

DECYZJA
Na podstawie:

' aft. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz.256 z p61n. zm.),
. arr. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o paristwowej Inspekcji sanitamej
(Dz. U. 2 2019 r., poz. 59 z p6in. zm.),

r

$ 21 ust. I pkt. l rozporz4dzenia Ministra zdroitazdnia07.12.2017 r. w sprawie
jakodci wody prz eznaczonej do spoZycia prze z fudzi (Dz. Il . z
2017 t., poz. 2294),

'

art. 12 ust. 1

$3

i

i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenit
i zbiorowym odprowadzaniu dciek6w (Dz. ll. 22019 r., poz. 1437 z p6in. zm.),

w

wodE

Pafstwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku
po zapoznaniu sig z wynikami raboratoryinych badari pr6bki wody pobranej w
dniu 06.05.2020 r.
w ramach monitoringu jakoici wody dotyczqcego parametr^w grupy A i wybranych parametrdw
grupy B z wodociqgu uPrzeworsk" (punkt zgodnosci- Dom pomocy Spolecznej
dla Dorostych37 -200 Przeworsk, ul. Krakowska l- Kurek czerpalny- lazier*a
obok kuchni) i w oparciu
o sprawozdania z badafi r 159/05120201M11 z dnia 11.05.2020 r. oraz 159/05/2020/F/1 z dnia
12.05.2020 r. (data wplywu 13.05.2020 r.)
stwierdza
przydatnodi wody do spoecia z wodoci4gu ,,przewors?, w miejscowoSci przeworsk.

Uzasadnienie
jakosci4 wody przemaczonej do
dniu 06.05.2020 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad
punktu monitoringowego spoZycia przez ltdzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego
-200 Przeworsk, ul. Krakowska 1- Kurek czerpalny,"Dom Pomocy Spolecznej dla Doroslych- 37
w zakresie parametr6w grupy
lazienka obok kuchni " pobrano pr6bkg wody do badafr laboratoryjnych
A i wybranych parametr6w grupy B, tj. liczba enterokok6w' Zbadana pr6bka wody w omaczonym
i mikrobiologicznym
zakresie odpowiada wymaganiom organoleptl'cznym, fizykochemicznym
jakosci wody przeznaczonej do
rozporz4dzenra Ministra zdrowa z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
z przeprowadzonych
spitryciaprzezl,tdzi (Dz.l). z2Ol7 r., po2.2294). Polwierdzaj 4 to sprawozdania
z dn\a
badari probek wody nr 15glo5l2o2olMl1 z clnia 11.05.2020 r. oruz 159105120201F11

w

t2.05.2020 r. (data wplywu 13.05.2020 r.).

Wzwi4zkuZpowzszymParistwowyPowiatowylnspektorSanitamywPrzeworskuorzekl
jak w sentencji.
NiniejszQdecyzjgrrydajesigceleminformacjiojakoSciwodydlakonsument6w.

Pouczenie

od

niniejszej decyzji Stronie slu2y odwolanie

do

Podkarpackiego Patistwowego

Inspektora
wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za posr'ednictwem Pafstwowego Powiatowego
decyzji
Sanitarnego w przeworsku rv terminie do 14 dni od daty dorqczenia niniejszej
(art. 127 i art. 129 KPA).
dorgczenia
Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sigodwolania (art. 127a$l KPA). Z dniem
zrzeczeniu si9
Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oSwiadczenia o
prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i p.u*o*o"ru (art. l27a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania (art. 130 $ 4 KPA).

Otrzymuj4:

:f)

2.

Strona: przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewicza 8,37-200 Przeworsk

Ala
Do wiadomoici:
1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagielloriska 10,37'200 Przeworsk
AC/AC

